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N ærings- og handelsminister Trond Giske:

Inviterer til samarbeid 
med Eierskiftealliansen
– Små og mellomstore 
bedrifter er umåtelig viktige 
både for norsk næringsliv 
og for samfunnet generelt.
De er selve ryggraden i 
norsk næringsliv.

Små og mellomstore bedrifters be-
tydning skal prioriteres. Ordene er 
utvetydige fra Trond Giske. I mars 
la han frem regjeringens strategi
for målgruppen. Det ble lansert 64 
tiltak som skal bedre hverdagen for 
SMB-bedrifter. Tre av tiltakene har 
med eierskifte å gjøre, og Giske er 
krystallklar på spørsmålet om vik-
tigheten av smidige og eff ektive
eierskifter.

Vil legge til rette
– SMB-bedrifter er i suverent 
fl ertall når det gjelder antall be-
drifter, og de er også størst når det 
gjelder antall sysselsatte. Jeg vil 
gå så langt som til å si at vi er helt 
avhengig av dem i mange lokal-
miljøer. Derfor må det legges til 
rette for at bedrifter som er liv 
laga må få mulighet til å lære om 
og utføre eierskifter så godt som 
mulig for både selger og kjøper. Vi 
har fj ernet revisjonsplikten for 
små fi rmaer, og følger opp med 
tiltak for å ta vare på bedrifter som 
er levedyktige når gründeren gir 
seg, sier Giske.

Anerkjenner privat eierskap
Giske er ikke i tvil om at den nevnte
strategien er en erkjennelse av 

det private eierskapets betydning 
fra regjeringens side. Vi skal fort-
sette å ha en fornuftig blandings-
økonomi med privat og off entlig
sektor og norsk og utenlandsk 
virksomhet. Det er denne formelen
som skaper rekordvekst i syssel-
settingen i Norge, så det har høy 
prioritet. Han er konkret når det 
gjelder hva han vil gjøre i forhold 
til eierskifte. 

– For det første krever et eierskifte
god kunnskap om hvordan det 
skal gjøres så eff ektivt som mulig
slik at gevinsten føres videre. Vi 
vil spre erfaring og kunnskap om 
eierskifte, og vil ta initiativ til 
å samarbeide med Eierskifte-
alliansen som har gjort mye på 
området og høstet mange nyttige
erfaringer i Oslo, Akershus og Øst-
fold. Vi ønsker å utvide alliansen 
til fl ere fylker, og vi vil bidra aktivt 
ved blant annet å dekke kostnader 
over en periode, sier Giske.

Informasjon på offentlige 
nettsteder
Giske vil også samarbeide med 
næringslivets organisasjoner for
å kunne spre elektronisk informa-
sjon om eierskifte på off entlige 
nettsteder som Altinn og Brønnøy-
sundregistrene. Han ser ingen 
grunn til å bygge opp parallelle 
strukturer for samarbeid, og sat-
ser heller på et samarbeid med 
Eierskiftealliansen når det gjelder 
elektronisk informasjon. Det er 
også planer om å få til egne 

markedsplasser for eierskifte på 
sikt.

– Vi vet godt at det er behov for 
elektroniske markedsplasser når 
det gjelder kjøp og salg av SMB-
bedrifter, og vi vil ta initiativ til en 
dialog med NHO om dette. Vi har 
ikke kommet langt på dette punk-
tet; her ønsker vi også samarbeid 
med Eierskiftealliansen. Et eier-
skifte er i seg selv en naturlig
del av en bedrifts syklus, men vi 
ser dessverre nok av eksempler
på at eierskifter fører til at 
SMB-bedrifter dør, og sånn skal 
vi ikke ha det, sier Giske.

Alliansevekst koster penger
Tre arbeidsområder skal altså 
konkretiseres fremover, og Giske
ser på Eierskiftealliansen som 
en faglig plog i arbeidet. Han er-
kjenner at utvidelse av alliansen 
til fl ere fylker koster penger, og 
på spørsmål om det skal settes av 
penger i statsbudsjettet er han 
diplomat og sier at penger ofte 
kommer fra statsbudsjettet uan-
sett. Men det han er veldig tydelig 
på, er at han vil føre en nærings-
politikk som inkluderer satsing på 
eierskifte i SMB-bedrifter. 
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